
 

 

PHỤ LỤC CÁC ĐIỀU KHOẢN MUA HÀNG ĐỐI VỚI BBSLA DÀNH CHO CÁC 

GIAN HÀNG CỦA RIME 

1. PHẠM VI & ỨNG DỤNG 

1.1 Thỏa thuận cấp quyền sử dụng Giải pháp của Blackberry (“BBSLA - BlackBerry 

Solution License Agreement”) áp dụng cho tất cả các kênh phân phối (miễn phí hoặc có 

trả tiền) thông qua Gian hàng của RIME. Phụ lục này đặt ra các điều kiện và điều khoản 

mua hàng bổ sung (“Điều khoản mua hàng”) áp dụng với lần mua Sản phẩm bất kỳ mà 

RIME là người bán (hoặc là đại diện của người bán) trong giao dịch đó (gọi chung là 

“Mua hàng” và hành vi mua hàng là “Mua” hoặc “Đã mua”). RIME được hiểu là 

Reasearch In Motion E-Commerce S.à.r.l., Research In Motion E-Commerce 

Corporation, Research In Motion E-Commerce Inc., hoặc là các Chi nhánh của RIM được 

nêu tại địa chỉ http://www.blackberry.com/legal/rime là nhà phân phối các Sản phẩm tại 

quốc gia của Quý khách. Việc viện dẫn đến “BlackBerry Commerce” trong Gian hàng 

của RIME hoặc trong các thông tin truyền thông liên quan, nhằm mục đích của các Điều 

khoản mua hàng này, là viện dẫn đến RIME. Các điều khoản in hoa bất kỳ trong Phụ lục 

này mà chưa được giải nghĩa trong phụ lục này sẽ được giải nghĩa trong BBSLA. Nếu 

Quý khách chưa có một bản sao của BBSLA cho quốc gia của Quý khách, thì Quý khách 

có thể tìm thấy nó tại địa chỉ www.blackberry.com/legal. 

1.2 PHỤ LỤC NÀY TRỞ THÀNH MỘT THỎA THUẬN RÀNG BUỘC GIỮA QUÝ 

KHÁCH, BÊN MUA (ĐƯỢC GỌI LÀ “QUÝ KHÁCH” HOẶC “PHÍA QUÝ KHÁCH” 

CHO PHÙ HỢP), VÀ RIME, KHI QUÝ KHÁCH ĐỒNG Ý VỚI PHỤ LỤC HỢP 

ĐỒNG NÀY BẰNG CÁCH NHẤP VÀO “TÔI ĐỒNG Ý” DƯỚI ĐÂY, VÀ PHỤ LỤC 

NÀY ÁP DỤNG VỚI TẤT CẢ CÁC LẦN MUA HÀNG TIẾP THEO TRỪ KHI VÀ 

CHO ĐẾN KHI RIME CHỈ RA RẰNG CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC ĐƯỢC ÁP DỤNG 

CHO LẦN MUA HÀNG TRONG TƯƠNG LAI. NẾU QUÝ KHÁCH CHƯA SẴN 

SÀNG ĐỒNG Ý VỚI PHỤ LỤC NÀY (HOẶC PHỤ LỤC BẤT KÌ TIẾP THEO LIÊN 

QUAN ĐẾN CÁC LẦN MUA HÀNG MÀ PHỤ LỤC ĐÓ ÁP DỤNG), THÌ QUÝ 

KHÁCH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MUA HÀNG. VUI LÒNG IN MỘT BẢN SAO CỦA 



 

 

CÁC ĐIỀU KHOẢN MUA HÀNG NÀY (CÓ THỂ XEM TẠI ĐỊA CHỈ 

www.blackberry.com/legal) ĐỂ LƯU LẠI. 

1.3 BẰNG VIỆC ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN MUA HÀNG NÀY, QUÝ KHÁCH 

THỂ HIỆN VÀ ĐẢM BẢO VỚI RIME RẰNG QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐỦ TUỔI TRƯỞNG 

THÀNH THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TẠI QUỐC GIA CỦA QUÝ KHÁCH.  

1.4 Đơn hàng được Quý khách xuất trình sẽ tạo thành một đề nghị của Quý khách với RIME 

để mua một Sản phẩm theo các điều khoản của BBSLA như đã được sửa đổi theo Phụ lục 

này và phải được chấp nhận bởi RIME. Việc chấp nhận hợp đồng cho lần Mua hàng cụ 

thể xảy ra trước khi (a) RIME chấp nhận thanh toán của Quý khách để Mua hàng; và (b) 

RIME cung cấp xác nhận đơn hàng cho Quý khách, bằng cách đó cho phép Quý khách tải 

về hoặc nói cách khác là truy cập Sản phẩm. Các Điều Khoản Mua hàng tạo thành một 

hợp đồng riêng giữa Quý khách và RIME cho mỗi Sản phẩm, và việc một Sản phẩm có 

lỗi hoặc khuyết điểm bất kì không phải là lý do cho phép Quý khách huỷ bỏ việc Mua 

hàng của Quý khách đối với các Sản phẩm khác, cho dù chúng được đặt hàng cùng một 

thời điểm hay không. 

1.5 Quý khách thừa nhận rằng RIME đang đóng vai trò đại diện cho Nhà cung cấp Sản phẩm 

nhằm hoàn tất việc Mua hàng, ngoại trừ các Sản phẩm In-App (các sản phẩm bên trong 

ứng dụng), và trong việc cung cấp Sản phẩm đến Quý khách. RIME cung cấp Sản phẩm 

bằng cách cho phép Quý khách có thể tải về, hoặc nói cách khác là truy cập vào từng Sản 

phẩm từ Phần mềm cầm tay trên BlackBerry của Quý khách. Quý khách tiếp tục thừa 

nhận rằng các Sản phẩm In-App không được lưu trữ trên các máy chủ của RIME và 

không được phân phối thông qua Gian hàng của RIME và chính Nhà cung cấp Sản phẩm 

của các Sản phẩm In-App đó, chứ không phải RIME, chịu trách nhiệm hoàn tất việc cung 

cấp các Sản phẩm In-App cho Quý khách. 

1.6 Tuỳ theo quyết định độc lập của mình, RIME có thể từ chối đơn hàng của Quý khách (mà 

không chịu bất kỳ trách nhiệm nào). Trong trường hợp đó, việc thanh toán sẽ không được 

tính vào hoặc khấu trừ từ khoản thanh toán đã được chấp nhận của Quý khách, hoặc 

RIME sẽ hoàn lại khoản trả trước bất kì mà Quý khách đã trả cho Sản phẩm đó. 



 

 

1.7 Quý khách đồng ý và thể hiện rằng Quý khách đang thực hiện việc Mua hàng cho mục 

đích sử dụng cá nhân của riêng Quý khách mà không phân phối lại. 

1.8 Đối với việc Mua hàng, quyền đã đặt ra trong BBSLA về việc tiến hành cập nhật, sửa đổi 

và bổ sung bất kỳ đối với Gian hàng của RIME mà không cần báo trước bao gồm các thay 

đổi về giá và điều khoản mua hàng, kể cả các điều khoản liên quan đến Gian hàng của 

RIME và các giao dịch đối với Sản phẩm In-App đang được RIME xử lý bằng cách áp 

dụng Dịch vụ Thanh toán BlackBerry, miễn là các thay đổi này chỉ áp dụng cho các đơn 

hàng chưa được Chấp nhận tại thời điểm thay đổi. Không có bảo đảm bất kì về giá và nếu 

Quý khách chọn tiếp tục thực hiện một đơn hàng mà chưa được Chấp nhận tại thời điểm 

thay đổi, đồng nghĩa với việc Quý khách thừa nhận rằng Sản phẩm sẽ được cung cấp theo 

như mô tả sửa đổi và thay đổi hoặc giá đã điều chỉnh và sẽ phải chịu các điều khoản mua 

hàng sửa đổi đó. 

1.9 RIME có thể lưu trữ tài liệu liên quan đến tất cả các giao dịch trong khoảng thời gian như 

được cho phép bởi các luật hiện hành. Quý khách nên in ra một bản sao của tất cả các tài 

liệu liên quan đến các lần Mua hàng của Quý khách thông qua Gian hàng của RIME. 

RIME có thể, nhưng không đảm bảo rằng, RIME sẽ có thể cung cấp cho Quý khách các 

bản sao của các tài liệu đó nếu Quý khách có yêu cầu bằng văn bản. 

2. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ 

2.1 RIME bảo lưu quyền xác minh Vị trí và Thông tin Thanh Toán của Quý khách (được định 

nghĩa dưới đây) và thực hiện các bước khác để xác nhận thông tin cá nhân của Quý khách 

hoặc phát hiện và bảo vệ chống gian lận và trộm cắp. 

2.2 Quý khách có nghĩa vụ đảm bảo rằng mật khẩu bất kì mà Quý khách sử dụng để truy cập 

hoặc sử dụng Gian hàng của RIME và/hoặc thực hiện việc thanh toán cho các Sản phẩm 

vẫn an toàn và các quy định trong BBSLA liên quan đến mật khẩu được áp dụng cho việc 

Quý khách sử dụng chúng để thực hiện việc Mua hàng. Một khi Quý khách nhập Mật 

khẩu của mình, Quý khách sẽ không cần nhập lại mật khẩu nhằm thực hiện việc Mua 

hàng trong khoảng thời gian hỏi mật khẩu được thể hiện trong các cài đặt Tuỳ chọn 



 

 

Thanh toán của Quý khách. Nếu Quý khách muốn được hỏi Mật khẩu của Quý khách cho 

mỗi lần Mua hàng mà Quý khách thực hiện, thì Quý khách phải thay đổi cài đặt mật khẩu 

trong các cài đặt Tuỳ chọn Thanh toán của Quý khách. 

2.3 Các Sản phẩm có sẵn thông qua Gian hàng của RIME được dành cho các cá nhân có năng 

lực và có khả năng cần thiết để chấp nhận một cách hợp pháp các điều khoản về thông tin 

cần thiết và để tham gia vào một hợp đồng ràng buộc và khả thi. Quý khách đồng ý chịu 

trách nhiệm về mặt tài chính hoặc theo cách khác cho việc sử dụng Gian hàng của RIME 

của Quý khách, cũng như cho việc sử dụng bất kì của Tài khoản của Quý khách hoặc 

thông tin đăng nhập bởi người khác bao gồm, nhưng không giới hạn ở, trẻ vị thành niên, 

và Quý khách đồng ý giám sát tất cả việc sử dụng Gian hàng của RIME, và mọi việc Mua 

hàng, thực hiện dưới tên hoặc tài khoản của Quý khách bởi Người sử dụng được Quý 

khách uỷ quyền . 

2.4 RIME bảo lưu quyền thực hiện các bước mà RIME tin là cần thiết và thích hợp một cách 

hợp lý để thực thi và/hoặc xác minh việc tuân thủ phần bất kì các Điều khoản Mua hàng 

này, kể cả tạo điều kiện thuận lợi cho việc nộp các loại thuế hiện hành cho các cơ quan 

nhà nước hoặc các loại phí cho các Nhà cung cấp Sản phẩm đối với các Sản phẩm mà 

Quý khách Đã Mua từ họ (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, quyền của RIME trong việc 

hợp tác với thủ tục pháp lý bất kì liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm của Quý khách 

và/hoặc yêu cầu bồi thường của một bên thứ ba về việc Quý khách sử dụng Sản phẩm là 

bất hợp pháp và/hoặc vi phạm các quyền của bên thứ ba đó). Quý khách đồng ý rằng 

RIME có quyền, mà không phải chịu trách nhiệm với Quý khách, tiết lộ thông tin bất kì 

về Quý khách cho các cơ quan thuế hoặc các cơ quan hành pháp, các công chức của chính 

phủ, và/hoặc một bên thứ ba mà RIME tin là cần thiết và thích hợp một cách hợp lý để 

thực thi và/hoặc xác minh việc tuân thủ phần bất kì của các Điều khoản Mua hàng này, 

(bao gồm, nhưng không giới hạn ở, quyền của RIME trong việc hợp tác với thủ tục pháp 

lý bất kì liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm của Quý khách và/hoặc yêu cầu bồi thường 

của bên thứ ba về việc Quý khách sử dụng Sản phẩm là bất hợp pháp và/hoặc vi phạm các 

quyền của bên thứ ba đó). 



 

 

3. GIÁ, THUẾ VÀ ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN 

3.1 Giá cần trả cho các Sản phẩm là giá được hiển thị trên màn hình xác nhận việc mua hàng 

được áp dụng tại thời điểm Chấp nhận, và phải chịu thuế hiện hành theo xác định một 

cách hợp lý của RIME. Phương thức thanh toán được chấp thuận của Quý khách sẽ chịu 

giá và các loại thuế tại thời điểm đơn hàng của Quý khách được Chấp nhận. QUÝ 

KHÁCH CHỊU TRÁCH NHIỆM THANH TOÁN CÁC KHOẢN NÀY. Để rõ ràng, sẽ 

không có việc hoàn lại tiền nếu giá giảm sau khi Quý khách Mua một Sản phẩm hoặc nếu 

sau đó có chương trình khuyến mãi đối với Sản phẩm mà Quý khách Đã mua. Nếu Quý 

khách cảm thấy khoản thanh toán được chấp thuận của Quý khách đã bị ghi nợ hoặc bị 

tính không chính xác, Quý khách phải thông báo cho dịch vụ khách hàng của Gian hàng 

của RIME trong vòng 30 ngày kể từ ngày Quý khách Mua hàng tại địa chỉ 

https://www.blackberry.com/technicalsupport/index.do?ft=generic. 

3.2 Một số Sản phẩm có sẵn trên cơ sở thuê bao tự động gia hạn, nhằm tiết kiệm thời gian, 

công sức và rủi ro cho Quý khách bằng việc kéo dài thuê bao của Quý khách một cách tự 

động trước khi nó hết hạn. Bằng việc mua Sản phẩm thuê bao tự động gia hạn, Quý khách 

đồng ý rằng thuê bao của Quý khách có thể tự động gia hạn cho các kỳ gia hạn tiếp theo, 

và Quý khách chắc chắn uỷ quyền và cho phép RIME yêu cầu thanh toán phí gia hạn thuê 

bao theo phương thức thanh toán mà Quý khách đã chọn cho tới khi Quý khách (hoặc, đối 

với những thuê bao được tặng, Quý khách hoặc người nhận quà tặng) huỷ thuê bao, hoặc 

RIME dừng việc tự động gia hạn và yêu cầu thanh toán thuê bao. Đối với mỗi Sản phẩm 

thuê bao tự động gia hạn mà Quý khách mua, ít nhất một thư điện tử sẽ được gửi tới Quý 

khách theo địa chỉ thư điện tử mà Quý khách đã cung cấp liên kết với Tài khoản 

BlackBerry của Quý khách để nhắc Quý khách về việc gia hạn thuê bao sắp tới trước khi 

thuê bao của Quý khách được gia hạn. Quý khách có toàn quyền kiểm soát thuê bao của 

mình và có thể huỷ việc tự động gia hạn của Quý khách vào thời điểm bất kì. Xác nhận 

đơn hàng của Quý khách và thư điện tử xác nhận sẽ bao gồm các chỉ dẫn về cách để huỷ 

việc tự động gia hạn Thuê bao của Quý khách. Xin lưu ý rằng nếu Quý khách dừng thuê 

bao của Quý khách đối với một Sản phẩm cụ thể, thì Quý khách phải gia hạn Thuê bao 

của Quý khách một cách thủ công để tránh gián đoạn truy cập vào Sản phẩm. 



 

 

3.3 Tất cả các chi phí cho việc Mua hàng sẽ được yêu cầu thanh toán theo phương thức thanh 

toán mà Quý khách đã chọn trong Gian hàng của RIME hiện hành. Nếu Quý khách muốn 

thay đổi phương thức thanh toán, Quý khách có thể vào menu Các Tuỳ chọn Thanh toán 

trong Gian hàng của RIME để thay đổi. 

4. CÁC ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP CỦA NHÀ CUNG CẤP 

4.1 Đối với việc phân phối miễn phí thông qua Gian hàng của RIME, quyền không đi theo 

việc Mua Nội Dung và các Sản phẩm Phần mềm. Quý khách có quyền sử dụng các bản 

sao của Nội dung và các Sản phẩm phần mềm mà Quý khách Mua tuân thủ và phù hợp 

với các điều khoản của thỏa thuận cấp phép, các quy tắc, hoặc các điều khoản và điều 

kiện bất kì khác đối với người sử dụng cuối cùng đi kèm với Sản phẩm (“Điều khoản cấp 

phép của nhà cung cấp”). BBSLA đặt ra các điều khoản được áp dụng trong trường hợp 

không có Điều khoản cấp phép của nhà cung cấp. Một vài Điều khoản cấp phép của nhà 

cung cấp có thể đã có trong các quy tắc dành cho dịch vụ cụ thể. Ví dụ, nếu Quý khách 

Mua dịch vụ thuê một phim, thì có thể có những giới hạn về thời điểm Quý khách phải 

bắt đầu xem phim (ví dụ, trong vòng 30 ngày kể từ ngày Mua), và sau khi Quý khách bắt 

đầu xem phim, thì lại có thể có những giới hạn về thời điểm Quý khách phải kết thúc việc 

xem nó (ví dụ, trong vòng 24 giờ). Cũng có thể có những giới hạn liên quan đến các mẫu 

thiết bị, hoặc số lượng thiết bị khác nhau, mà Quý khách có thể dùng để xem được phim. 

Quý khách thừa nhận và đồng ý rằng khả năng truy cập và sử dụng các Sản phẩm này của 

Quý khách có thể tự động chấm dứt theo như Điều khoản cấp phép của nhà cung cấp hiện 

hành mà không cần phải thông báo lại Quý khách. 

5. RỦI RO VÀ SAO LƯU 

5.1 Trừ khi có quy định khác trong các Điều khoản Mua hàng này, rủi ro về mất mát hoặc hư 

hại đối với các Sản phẩm của Gian hàng của RIME và các Sản phẩm In-App sẽ được 

chuyển sang Quý khách, lần lượt từ RIME và từ Nhà cung cấp Sản phẩm, khi tải xuống. 

Với các kênh phân phối khác của các Sản phẩm, một khi Quý khách tải về Sản phẩm bất 

kì, thì Quý khách phải chịu trách nhiệm cho nó và không bên nào trong số RIME hoặc các 

chi nhánh, hoặc Nhà cung cấp Sản phẩm, sẽ phải chịu trách nhiệm với Quý khách cho bất 



 

 

kì mất mát, phá hủy, hay hư hại nào đối với các sản phẩm đó. Quý khách nên sao lưu các 

Sản phẩm của Quý khách. Kho Gian hàng của RIME của Quý khách (“Thế giới của tôi”) 

cho phép Quý khách gỡ bỏ cài đặt và cài đặt lại một số Phần mềm và một số Mặt hàng 

nhất định của bên Thứ Ba trên Sản phẩm cầm tay của Quý khách, như được hướng dẫn 

chi tiết trong các quy tắc cho Thế giới của tôi có hiệu lực vào thời điểm đó, các quy tắc 

này có thể thay đổi theo thời gian. 

6. CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN, HỖ TRỢ GIAN HÀNG CỦA RIME VÀ HỖ TRỢ 

CÁC SẢN PHẨM CỦA RIME 

6.1 Mọi việc Mua hàng đều tuân theo Chính sách Hoàn tiền của RIME, được cập nhật theo 

thời gian, có tại địa chỉ http://www.blackberry.com/legal/rime-store-refunds-policy 

6.2 Vui lòng tham khảo trang web hỗ trợ cho Gian hàng của RIME hiện hành đối với các dịch 

vụ hỗ trợ có sẵn trong Gian hàng của RIME và đối với các vấn đề gặp phải khi tải về. Các 

nhà Cung cấp Sản phẩm có trách nhiệm bảo hành và hỗ trợ cho các Sản phẩm của họ. 

6.3 CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA BBSLA LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM BẤT KÌ, KỂ CẢ 

CÁC ĐIỀU KHOẢN LIÊN QUAN ĐẾN MỘT LOẠI SẢN PHẨM NHƯ PHẦN MỀM, 

CÁC DỊCH VỤ CỦA RIM, CÁC MẶT HÀNG CỦA BÊN THỨ BA, VÀ DỊCH VỤ 

CỦA BÊN THỨ BA, ÁP DỤNG ĐỐI VỚI VIỆC MUA SẢN PHẨM CỦA QUÝ 

KHÁCH.  KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC ĐIỀU NÊU TRÊN, CẤP PHÉP, QUYỀN 

RIÊNG TƯ, XUẤT KHẨU, BẢO HÀNH, QUYỀN TỪ CHỐI, SỰ LOẠI TRỪ VÀ CÁC 

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐƯỢC ĐẶT RA TRONG BBSLA ÁP DỤNG ĐỐI VỚI 

VIỆC QUÝ KHÁCH MUA PHẦN MỀM, CÁC DỊCH VỤ CỦA RIM, CÁC MẶT 

HÀNG VÀ DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA ÁP DỤNG CHO CÁC LẦN MUA SẢN 

PHẨM CỦA QUÝ KHÁCH LÀ PHẦN MỀM, CÁC DỊCH VỤ CỦA RIM, CÁC MẶT 

HÀNG CỦA BÊN THỨ BA, VÀ DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA. THEO QUYỀN HẠN 

TỐI ĐA ĐƯỢC CHO PHÉP BỞI PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, CÁC GIỚI HẠN, LOẠI 

TRỪ VÀ QUYỀN TỪ CHỐI TRONG BBSLA SẼ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC NHÀ 

CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA RIME (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, CÁC 

NHÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN QUÁ TRÌNH THANH TÓAN) 



 

 

7. CHẤP THUẬN VÀ CÁC THỦ TỤC HẢI QUAN 

7.1 Quý khách có thể phải tuân theo và chịu trách nhiệm về các chi phí hải quan và/hoặc các 

loại thuế nhập khẩu áp dụng khi Quý khách tải các Sản phẩm về. Quý khách phải trả mọi 

chi phí cho việc thông quan hoặc thuế nhập khẩu này. Quý khách nên liên hệ với cơ quan 

hải quan địa phương ở quốc gia tương ứng để biết thêm thông tin về các chính sách hoặc 

thủ tục hải quan hiện hành. 

7.2 Quý khách phải xin cấp phép hoặc chấp thuận bất kỳ của cơ quan nhà nước bất kỳ hoặc 

cơ quan có thẩm quyền khác, bằng chính chi phí của quý khách, để Quý khách được nhận 

hoặc sử dụng các Sản phẩm, và nếu cần thiết, cung cấp bằng chứng cho RIME về việc đó, 

khi có yêu cầu. Việc không được cấp phép hoặc không được chấp thuận không cho phép 

Quý khách từ chối hoặc trì hoãn việc thanh toán cho Sản phẩm. Quý khách sẽ trả các 

khoản phí và chi phí bổ sung phát sinh bởi RIME do lỗi của Quý khách trong việc không 

tuân theo Khoản này. Các Sản phẩm có thể phải tuân theo các luật và quy định kiểm soát 

việc xuất khẩu, nhập khẩu và sử dụng trong lãnh thổ hoặc quốc gia liên quan khác mà 

Quý khách đã nhận, xuất khẩu Sản phẩm đến, nhập khầu Sản phẩm về hoặc sử dụng Sản 

phẩm. Quý khách có trách nhiệm tuân thủ các quy định và luật này và thể hiện và đảm 

bảo rằng Quý khách sẽ không làm bất kì điều gì vi phạm chúng. Quý khách đồng ý thêm 

rằng Quý khách sẽ bồi hoàn đầy đủ cho RIME và các nhà cung cấp dịch vụ khác của 

RIME nếu Quý khách không tuân theo khoản này. 

8. THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA QUÝ KHÁCH 

8.1 Bên cạnh các thông tin mà Quý khách đã đồng ý, trong BBSLA, rằng RIME có thể Xử lý 

để hoàn thành và giao các Mặt hàng Quý khách đã mua, RIME có thể Xử lý tài khoản 

thanh toán của Quý khách theo phương thức đã được chấp nhận và các chi tiết khác như 

số thẻ tín dụng, địa chỉ nhận yêu cầu thanh toán, thông tin Nhà cung cấp dịch vụ không 

dây, thông tin về các Sản phẩm đã mua và tải về, và thông tin nhận dạng thiết bị và các 

chi tiết khác liên quan đến người dùng như vị trí của Quý khách tại thời điểm Mua hàng 

(“Thông tin thanh toán”). Quý khách đồng ý rằng RIME có thể nhận những thông tin 

này một cách trực tiếp hoặc từ các nhà cung cấp dịch vụ đang cung cấp dịch vụ giao hàng 



 

 

và thực hiện các dịch vụ phụ trợ của RIME, từ các hệ thống xử lý thanh toán như PayPal, 

các công ty thẻ tín dụng, hoặc trong trường hợp giao dịch mà yêu cầu thanh toán bởi bên 

chuyển tải, Nhà cung cấp Dịch vụ không dây của Quý khách, khi thích hợp. Quý khách 

đồng ý để RIME cung cấp Thông tin Thanh toán của Quý khách cho bên thứ ba MoR, các 

hệ thống xử lý thanh toán điện tử, hoặc các tổ chức khác khi cần thiết để tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc Mua hàng và các dịch vụ phụ trợ. Trong một số trường hợp, nếu Quý 

khách trước đó đã cung cấp cho một Bên thứ Ba MoR thông tin thẻ tín dụng của Quý 

khách, Quý khách có thể được hỏi liệu bên thứ ba đó có cung cấp cho RIME những thông 

tin này để sử dụng khi RIME đóng vai trò như MoR đối với các lần Mua hàng của Quý 

khách hay không. Nếu RIME nhận được Thông tin Thanh toán đó, thì thông tin này sẽ 

được sử dụng khi được yêu cầu một cách hợp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho viêc Mua 

hàng của Quý khách theo các Điều khoản Mua hàng này.  

8.2 Thông tin cá nhân được Xử lý bởi RIME và các công ty thành viên và các nhà cung cấp 

dịch vụ sẽ được xử lý theo Chính sách Bảo mật của RIM (được kết hợp vào đây bằng 

cách viện dẫn và có thể được xem tại www.blackberry.com/legal hoặc nhận được bằng 

cách gửi thư điện tử đến legalinfo@rim.com). Quá trình xử lý như vậy có thể bao gồm 

dịch vụ giao hàng và dịch vụ phụ trợ liên quan đến việc Mua hàng của Quý khách, như để 

giao Đơn hàng của Quý khách, nhận thanh toán, thông báo cho Quý khách về tình trạng 

Đơn hàng của Quý khách, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cập nhật hoặc gia hạn thuê bao 

đối với các Sản phẩm (nếu có), cải thiện Gian hàng của RIME và cung cấp cho Quý 

khách các dịch vụ khách hàng hiệu quả, thực thi các điều khoản giới hạn cấp phép, nộp 

các loại thuế hiện hành, xác nhận danh tính và tiến hành kiểm tra tín dụng, điều tra và 

ngăn chặn hoạt động gian lận, và đáp ứng các yêu cầu quy định của pháp luật và các quy 

định điều chỉnh hoặc như được luật pháp cho phép. Thông tin thanh toán có thể được Xử 

lý bởi hoặc nhân danh RIME ở trong và ngoài quốc gia nơi Quý khách đang có mặt, bao 

gồm, nhưng không giới hạn ở, Canada, Mỹ, Anh, Xingapo và các quốc gia khác có cơ sở 

được điều hành bởi hoặc nhân danh Tập đoàn Công ty của RIM hoặc các nhà cung cấp 

dịch vụ hiện hành. Nếu Quý khách là công dân của Khu vực Kinh tế chung châu Âu hoặc 

bất kì quốc gia nào mà sự chấp thuận là cần thiết để chuyển giao thông tin cá nhân ra bên 



 

 

ngoài quốc gia đó, thì Quý khách phải đồng ý đối với Quy trình xử lý này. 

9. THÔNG TIN KHÁC 

9.1 Thông tin liên hệ và các thông tin khác về RIME có thể được xem tại địa chỉ 

http://www.blackberry.com/legal/rime. 


